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Ainda o addiamento

O ministerio procura, por meio

dos seus jornaes, justificar o ad-

díamento das camaras, que o rei

lhe concedeu por mero favor e não

porque as circumstan cias politicas

da nação o permittissem.

Embaraçado com as greves e

quasi revolução -do Porto, a que

se eontrapunham os meelíngs pro-

movidos' pela companhia vinícola,

o ministerio ver-se-ia obrigado a

pedir a demissão, se não fosse

aquelle acto puramente pessoal

do rei.

Os progressistas adduzcm,

como razões, os tumultos na ca-

mara dos deputados e os artigos

dos jornaes opposicionistas que in›

timavam a resolução da crise por

meio da interferencia da corôa.

E' bem verdade que as ulti-

mas sessões da camara dos depu-

' tados se tornaram tumultuosas;

mas de quem era a culpa? Da

opposição decerto não era, pois

queria discutir as graves questões

a endentes, como eram a da sel~

gem e a do eontracto com a com -

'panhia vinícola; e funccionando

.oi parlamento, era mister que do

proinpto essas'questões importan-

tissimas ficassem resolvidas para

cessar o estado anormal, em que

se encontrava a cidade do Porto,

cidade essencialmente commer-

cial. Em vez de discutir, de re-

solver, o ministerio pretendia ad-

diar, cansar com o tempo os re-

clamantes: e, instado para decla-

rar o modo como tencionava re-

solver a crise, respondia abafan-

do a discussão, dando a materia

por discutida. Collocado entre os

syndicateiros da companhia vini-

oola, naturalmente compromettido

o com ellos por gay/'s d'a/faire, e

entre os commerciantes do Por-

to, omínistorio não sabia por quaes

optar, visto que se tornavam in-

tranzigentes. Por isso. palliando,

ficava, e era este o ponto esseno

cial.

Como a opposição, por per-

' guntas insistentes, obstava a que

_ permanecessc este alam que, era

7 necessario pôr um freio aos

seus attaques. uma mordaça deti-

nitiva. Os tumultos provocados

pela presidencia forneceram um

elemento para decidir o rei a su

bscrever a vontade dos seus mi-

nistros.

Osjornaes opposicionistas, de-

fenindo claramente a situação

'desgraçada do governo, vendo

que elle nas camaras não tinha

quem o defendesse, vendo que

' quem predominava era apenas a

minoria, appellaram para o rei

aiim de se resolver a crise. Evi-

dentemente a resolução da crise

de nenhuma sorte podia fazer pre-

ver o addiamento, porque o ad-

diamento não equivale á. resolu-

ão.

ç O addiamento é a prova mais

frisante da fraqueza do ministe-

rio; mostra que elle não tinha for-

ça para iuctar e que se via na im-

possibilidade derapidamente fazer

calar os que protestavam contra,

as medidas vexetorias que a maio-

ria da camara votava sem defen-

der.

' facil de vêr que' o addin-

men das côrtes em nada favo-

rece o ministerio. Ficaram pen-

dentes duas questões importantes :

essas questões estarão pendentes

ainda, quando so reabrir o par-

lamento. Porque nem os commer-

ciantes do Porto transigem pelo

que respeita á, sellagem cuja lei

impugnram em principio, e pelo

que respeita ao contracto de 5 de

dezembro. visto se negaram a no-

mear peritos para estudarem as

modificações a introduzir no cou-

tracto, nem pela sua arte o snr.

Marianne de Carval o pode re-

vogar o contraste, que, aiiirmou,

manteria apesar de tudo.

Nada mais se tem feito até

hoje do que agravar as duas ques~

tões que serviram de pretexto ao

addiamcnto das camaras.

Ao protisto dos commercian-

tes do Porto oontrapoz-so o mee-

ting da Regoa. essencialmente

ministerial, que instou pela con-

clusão do tractado com a compa-

nhia vinícola.

Por isso todos devem suppor

que na abertura das camaras, em

abril. se deem os mesmos tumul-

tos que nas ultimas sessões se vi-

ram, porque o governo nem tem

maior força, nem oestado das cou-

sas mudou.

Se assim accontecer que novo

favor dispensam orei aos minis-

tros que o insultaram, chamando-

lhe capa de ladrões?

Talvez a dissolução, talvez no-

va dictadura, quem sabe? De-

pois do injustiñcado addiamento

d'agora tudo lia a esperar da ma-

guanimidudc do sur. D. Luiz, ulti-

mamente investido no cargo de

grão-mostre da reconciliação sin-

cera.

As viagens faustosas fazem

muito mal aos reis quando estes

não teem rendimentos proprias

bastantes para prover ás grandes

despezas d'essas viagens. Parece

que a ultima viagem do nr. D.

Luiz ao extrangeiro lhe transtor-

nou um pouco o fino tacto politi-

co, fazendo d'elle uma especie de

D. João VI.

Mal vae a todos se o snr. D.

Luiz não voltar ao antigo_ estado

do rei constituicional, olhando um

cuco mais attentamente para po~

litica do paiz. Ao lado do monar-

cha não pode continuar um mi-

nistro que se tornou suspeito ao

poder judicial, e umoutro que é

accusado de praticar contínuos es-

candalos, servindo um syndicato

bem conhecido,

Mal da nação e do proprio

rei se semelhante estado esmo-

ralisador continuar.

O recrutamento militar

A actual lei dorecrutamen-

to militar era muito boa, era

o melhor possivel, diziam. Po-

rém essa lei que precisou de

successivas alterações para se

poder executar, vae agora ser

completamente modificada.

Bem diziamos nós que o

principio da prestação pessoal

do serviço, como se achava

estabelecido, tinha de ser pos-

to de pari-.e, attenta a opposi-

ção que encoutrava no povo.

Pelo novo projecto do mi-

nistro do reino estende-se a

troca de numeros não só aos

mancebos recrutados no mes-

mo anno e em todo o paiz,

mas mesmo aquelles que te-

nham pertencido a recensea-

mentos dos annos anteriores

e que não excedam a edade

de vinte e cinco annos.

Assim fica em vigor a an-

tiga lei das substituições, leve-

mente modificáda; nem se

torna a dar a desegualdade

que pela actual lei se dava-

em um concelho substituições

ou troca de numerDs (o que

é o mesmo) por pequeno pre-

co. em quanto em outros es-

ses preços serem muito eleva-

dos e até impossivel obter

a troca, como se ve no nosso

concelho.

Diz o relatorio, c ue acom-

panha a lei de 12 e setem-

bro. que o systhema das su-

bstituições dava logar a ex-

plorações pouco series nas

agencias de recrutas e que a

nova lei acabava com essas

agencias e com os contractos

muito lesivos alii celebrados.

Pouco tempo durou a guerra

às agencias de recrutas. No

projecto de lei que vae ser

apresentado ás córtes torna-

se a dar logar a essas agencias

dizendo-lhes onde hão-de ir

procurar os mancebos para

realisar as substituições-- aos

recrutados no mesmo anno e

nos annos anteriores contan-

do qne não excedam 25 an-

nos de edade. Agora, mais do

que anteriormente. as agen-

cias hão-de alastrar-se, tendo

um bom campo a explorar.

Não queremos com isto

dizer que o novo projecto seja

mau; bom e muito bom, cor-

responde ás justas aspirações

do povo, por isso mesmo que

revoga e altera o principio es-

tabelecido na lei de 12 de se-

tembro. que na maior parte

.dos concelhos levantava gran-

des conflictos e viva opposi-

cao.

Mas depois d'isto em que

ficam os grandes elogios ao

exímio deputado do cacete?

'os elogios à tão decantada lei

que vinha, como o evangelho

operar a verdadeira egualda-

de entre o rico e o pobre su-

]eitando-os ao mesmo impos-

to? Pois era crivel que o mi-

nistro e o ministerio que teem

vivido concedendo favores aos

ricos e aozs poderosos, obri-

gasse os filhos diestes ao

alistaments no exercito?

Á“ie'i de *12 de setembro

era demasiado vexntoria e

muito desegual, mas sobretu-

do injusta. Se ella mirava a

estabelecer a eguaidade abse-

luta, falhou completamente

na pratica, foi mais um erro,

para juntar aos muitos prati-

cados pelo actual ministerio.

Devia portanto seguir a sorte

dos outros - ser engolido.

1)'esta vez a deglutição será

feita por meio de um proje-

cto de lei e não por meio de

uma portaria.

Podem rcgosijar se os man-

cebos que no presente anno

forem recenseados. Poderão

fazer as suas antigas escriptu-

ras. para obterem a sua isen-

ção do serviço militar por

preço inferior ao dos annos

em que as substituiçõesere-

missões estavam claramente

estabelecidas. E a nova lei não

pode deixar de aproveitar mes-

mo aquelles a quem a sorte

no sorteamento d”este anno

destavoreceu.

Propondo a modificação e

revogação da actual lei do re-

crutamento militar, teve o mi-

nistro do reino principalmen-

te em vista pór um dique á

emigração clandestina que se

ia tornando espantosa.

Nem o receio do seques-

tro dos bens, nem o receio

da captura impediam os man-

cebos recrutados de se auzen-

tarem com passaportes falsos,

ou mesmo sem passaportes.

De uma das freguezins

d'este concelho fugiram todos

os mancebes recrutados à ex-

cepção de um, isto até quar-

ta-feira passada. E' possivel

que hoje já nem esse esteja

na freguezia referida.

Este triste e ultimo recur-

so que os mancebos recmtn-

dos punham em pratica, su-

jeitaudo-se a enormes pre-

juízos e a muitos riscos, ca-

hindo em poder das agencias

de engajadores, ía directa-

mente influir no estudo já de-

cadente da nossa agricultura.

A lavoura via-se privada dos

braços robustos e validos, e

não de :um pequeno numero

-- os pedidos para completa-

rem os contingentes -~ mas de

quasi todos os maucebos re-

cenceados, por causa da emi-

gração.

Lei tão dura, e que dava

origem a tão desastrosas con-

sequencias, merecia e devia

ser revogada. como voe ser.

Não era só a obrigação de

prestar pessoalmente o servi-

ço militar que fomentova a

emigração clandestina.

A lei de 12 de setembro

estabelece que nenhum man-

cebo sujeito a reserva ou ao

recrutamento possa auzentar

se do paiz sem prestar cau-

ção ou fiança de 500m1] réis,

00m excepção dos menores

de 14 annos. Ora esta fiança

,era por demais cnerosa. at-

-xten'ta's os condicçoes em que '

o_ emigrante ordinariamente

se achava.

As mais das vezes 0 indivi-

duo é obrigado a emigrar

porque não encontra no paiz

meios bastantes para a sua

subsistencia e ,dá-se em regra

00m os lllllOS familias ou

Com os extremamente pobres.

Obrigar estes ou os paes

a prestar uma caução de

.mesmo réis é, o mesmo que

impedil-os dc emigrar. mas

somente de emigrar nos ter-

mos legaes,'porque elles teem

agencias, onde encontram

meios faceis de secretamente

e com bem menos formalida-

des do que as exigidas pela

lei. serem levados ao seu des-

tino.

Reconhecendo taes incon-

venientes. fazendo justiça aos

protestos que contra tal dis-

posição se levantaram o novo

projecto modifica n'aquelle

ponto a lei reduzindo as cau-

ções ou ñanças já prestadas,

ou que venham a prestar-se.

a metade-QñçSUOO mil réis.

Este projecto e a unica

cousa um termos que tem sa-

bido do bestunto progressisto

é a emenda de uma lei má

que do mesmo bestunto sa-

hiu.
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Dizem-nos que as gomes pro-

gressistas d'este concelho re-

jubilaram por se aqui ter le-

vado a eíTeito o sorteio mili-

tar e que arguinm o partido

regenerador d,0va1 de ter por

meio de tumultos queridoim-

pedir esse sorteio. Fazem bem.

Nós pensamos que o par-

tido regenerodor d'esta villr

nunca quiz copiar o procedi-

mento dos arruaceiros do sr.

Mattozo. Se o copiasse daria

uma prova tristissima de si,

do seu pouco tino politico.

Pois não veem todos a que

grau de despreso chegaram os

adeptos do sr. Mattozo pre-

cisamente por causa das ar-

ruaças e tumultos continua-

dos, arruaças e. tumultos ap-

poiados na auctoridade admi-

nistrativa e na força armada?

Tratados par garotos, vivendo

n'um circulo restrictissimo es-

ses mnlandrins veem assim o

premio dos seus crimes. Ti-

veram por entretimento as ar-

ruaças, hoje entascam-se nas

batotas. São politicos? Desce-

ram demais para assim não

poderem ser considerados.

O partido regenerodor d'cs-

te concelho não podia pois co-

piar d”elles os seus actos. Se-

guindo correctamente o seu

caminho, não tendo encontra-

do garantias algumas, aguar-

da o momento em que as vio-
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lencias deixem de operar-se

e haja garantias.

Apesar de todos os crimes

que os Mattosos pozeram em

pratica para o esphacelar cou-

tinua unido, contando como

deserção, apenas a do ambicio-

so Carga d*0ssos; de resto nem

um só homem desertoudo seu

posto, do posto da lucta. espe~

randoa ordem de combater.

Um partido assim unido e dis-

ciplinado, nem se semelha a

malta de galfarros, que assal-

tou o cofre camarario. ladran-

do uns contra os outros por

causa do bocado, desavindo-

se constantemente, nem podia

comprometter a sua hOnra

em arruaças ou tumultos.

Mas como os criminosos

estão sempre esperando a ho-

ra da punição, como os fau-

tores das arruaças e lou'vami-

nheiros do deputado dos ca-

cetes trazem em sobresalto

continuado a consciencia, re-

ceiavam de que o povo justa-

mente indignado se servisse

do acto do sorteio para pagar

as antigas offensas e satisfazer

os seus odios.

Para isso a malta mandou

reunir todos os seus cacetei-

ros, aos quaes distribuiu pre-

viamente bastante vinho e

mandou os circundara meza,

iicando os mais fieis e mais

seguros ao lado do celebre

Soares Pinto a quem foi con

ñada interinamente a admi-

nistração do concelho. A mal-

ta la esteve durante todo o

sorteio.

Seriam pouco mais ou me~

nos 11 e meia horas da manhã,

quando houve um pequeno

rumor debaixo das arcadas

dos pacos do concelho e o

medo fez-se logo sentir na

malta. Mandaram immediata-

mente inquerir qual emotivo

que dera logar ao rumor e

como soubessem que tinha

por causa simples expansões

de um dos mancebos a quem

a sorte favorecem com nume-

ro elevado, appareceu--lhes a

alegria no semblante e grita-

ram, quasi todos os caceteiros

ao mesmo tempo: pode comi-

nuar! Apoiando os costumados

caceteiros |que assistem a to-

dos os actos selemnes em que

os cabecas intervem, foram

tambem chamados os cabos

de policia de Vallega que se

apresentaram d'espin ardas.

Era o medo e só o me o que

dera origem aquelle aspecto

bellico.

Sempre ridículos!
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Promessas. - São innu-

meras as promessas que os man-

cebos recrutados no anne passa-

do fizeram aos santinbos de to-

das as terras e de todas as es-

pecies. E' esta uma enorme con-

tribuição que ao povo se lançou,

mas que se não acha prevrsta

em lei alguma.

Domingo foi uma procissão

continuada de novenas para Val-

laga, para a nossa egreja matriz,

para S. Pedro etc. Eram nove-

nas de raparigas que pelas ruas

passavam gritandoo Bandido.

Os santinhos lá. foram livran-

do uns do sorteio e deixando ii-

osr engssgados outros; agora os

felizes vão pagando as dividas

que in intellectu contribuíram.

Por o que presenceamos do-

mingo passado, pode-se avaliar

que os santos estão livres de le-

var o seu cão. Ainda e felicida-

de que nem todos os mortaes se

podem gabar.

Carnaval. - Promette ser

bastante divertido o carnaval

d'este anno. Alem das muitas di-

versões quc e preparam nas ca-

zas particulares, projectam-se

algumas mascaradas que percor-

rerão as ruas.

Oxalá que taes projectos não

fiquem simplesmente em projectos,

e que o carnaval deixo o aspe-

cto de sensaborão dos mais annos

e especialmente do anne passado.

Silva. Cerveira tem já. um

sortido completo de mascaras,

fatos, bisnagas, surprezas e os

demais artigos proprios para a

occasião; e, como negociante, au-

xiliará quanto poder os diverti-

mentos fornecendo os objectos in-

dispensaveis.

Festividades. -- Domingo

passado teve logar na ogreja ma-

triz d'esta freguezia a festividade

em honra da Senhora do Rosa-

rio, vulgarmente applidada a Se-

nhora das Candeias. Já ha mui-

tos annos que tal festa estava es-

quecida.

Pela. manhã houve missa a

grande instrumental e á tarde

sermão e procissão.

0 estado da villa-Não

nos consta que durante a sema-

na finda houvesse desordem al-

guma na nossa villa.

E' caso para pasmar. Ainda

não ba muitos mezes éra raro

passar uma semana e até um dia

sem que se praticassern crimes,

espancamentos mais ou menos

graves.

Vê-se d'isto que o estado de

anarchia em que foi lançada a

villa e o concelho, se vae modifi-

cando gradualmente, voltando

tudo ao estado de socego. Born é.

Com semelhante estado todos

lucram.

Partlda.-Partiu para a

cidade do Para, imperio do Bra-

zil o sur. Thomé Correia Dias.

Desejamos-lhe boa viagem e

muita felicidade.

Curiosos effcltos de

um ralo.-Na povoação hes-

panbola de Zarauz cabiu ha dias

um raio no campanario da egre-

ja de Santa Barbara. _

Despegou dos gonzos um sino,

que foi cahir n'um curral d'uma

propriedade proxima., pertencen-

te ao marquez de Narros, matan-

do quatro vaccas.

Uma fortuna provi-

dencial-Ha em Malaga uma

rapariga conhecidissima nos ale-

liers dos artistas, porque era um

esplendido modelo. _ .

Extramamente pobre, v1v1a

uma vida de miseria, mas ha

dias acordou com uma fortuna,

que lhe tinha cabide do ceu aos

trambolbões.

Morreu-lhe um tio ein Baye-

na, deixando-lbe_72:000õ000 rs.

Terrlvel desastre ma-

rltlmo.- Londres, 6. ~ Um

navio de grande lotação| chama-

do o Largo Bay, entrou hoje em

Spithead com avarias considera.-

veis e rebocado por outra. em-

barcação a que pedira auxilio, a

não muita distancia da costa.

Os tripulantes do Largo Boy

referem que a umas dezesseis

milhas do promontorio de Bea-

cby, no condado de Sussex, o

seu navio abalroara contra um

grande vapor de nome a nacio:

nalidade desconhecidos e que fui

logo a pique.

Julgam que o vapor era de

passageiros e carga e que entre

passageiros e tripulação devia. le-

var a bordo umas 100 pessoas.

Parece que todas pareceram.

O Largo Bay levava carre'

gamento geral de Londres e ia

para a Nova Zulandia.

Ilan prenunclo.- O ce-

lebre astrologo Noherlessom an-

nuncia um forte temporal paras.

proxima segunda feira. Chuvas,

neves fortes vondavaes acompa-

nharão a procella annunciada

que, no dizer do astrologo, se es-

tenderá per toda a península.

Para longe vá. o agoirol

Um concurso de bel-

leem-A* imitação do concurso

de bellesa que ha tempo se rea-

lisou em Sapa, fez-se ha pouco

um outro em Turim.

O local escolhido foi o thea-

tro Soribo com o scenario fingin-

do uma gruta. encantada e de

bellissimo eli'eito. Em todo ocaso

este concurso correu grande ris-

co de degenerar n'um verdadei-

ro fiasco.

O jury era composto de qua-

tro pintores e de quatro escul-

ptores distinctos, auxiliados por

uma. commissãe de varios man-

cobos aristocratas.

Foram admittidas a concurso

23 bellezas, mas afinal só se

apresentaram 12, figurando n'es-

te numero tres h'ancezas.

Quando as doze bellezas mais

ou menos dignas de tal nome se

apresentaram no palco do thea-

tro Seribe, foram acolhidas com

um murmurio pouco lisongciro.

Os membros da commissão

trouxeram-n'as pelo braço e na

presença do publico, entre os ap-

plausos, risadas e assobios do

auditoria, principiou o jury os

Seus trabalhos.

Logo nos primeiros momentos

a. victoria decincliu-se pela vien-

nense Jenny Cooper, de formu-

sura deslumbrante, segundo di-

zem. São tão abundantes os seus

cabellos que poderia, dizem tam-

bem, envolvel-a, como n'um

manto de seda. O primeiro, pre-

mio 1:000 libras, coube a Jenny

Cooper.

Depois de Jenny Cooper, as

bellezas mais festejadas e que

obtiveram as demais recompen.

sas do certamen são a ariense

Rachel Vardier, Laura ngevila,

de origem hespanhola, e a roma-

na Helena Beatbam, cujos re-

tratos, como já. se deu com as

formusuras premiadas em Sapa,

serão brevemente reproduzidos

pelos primeiros jornaes illustra-

dos da Europa.

 

“-COMMUNICADO _-

Vallega 31 de Janeiro de

1889.

 

Sn. Redactor

Vou'pela primeira vez mos-

trar ao publico o que valem e o

que praticam uma. sucia de sel-

vagens que não veem um palmo

em frente do nariz, mas por ue

são limonadas, dizem, bão-de a-

zer do direito torto e do torto di-

to.

Como sabem os habitantes

d'esta freguezia, no logar de Re-

gedoura havia um largo que se

chamava o Campez'ro, onde Ma-

noel Caetano d'Almeida construia

tres barcos varinos uns a par

d'outros ficando tres largas pas-

sagens para carros, sem que os

taes barcos pedessem estorvar o

transito publico.

Querem saber quem está de

posse de todo aquelle largo? E'

Manoel José

pouco e pouco o foi tomando até

ñndar com elle.

Mas como se fez istol a. quem

o por quanto comprou elle tanto

terreno? já. o comprou, ou está

ainda para o comprar? E' bom

saber-se tudo isto, porque esse

grande terreno era um logradou-

ro comum dos habitantes da Re-

gedoura e Estrada de Baixo e

nâo podia assim, sem mais nem

menos, ser apanhado para fazer

parte de um predio.

Com consentimento do povo

d'estes dois logsres o mesmo Ma-

noel Jesé da Silva requereu a

camara presidida pelo sr. dr.

Araujo auctorisnçãe para uma po-

bre construir uma casa em um

bocado do mesmo largo o qual

Manoel José da Silva não juntou

ao seu predio por ser por varias

vezes reprebeudido pelos visi-

nhos.

A pobre construiu o palbeiro

ficando com uma nesga do quin-

tal no terreno concedido pela. cs-

mara.

Agora Manoel José da Silva

não contente com o que já tem

em seu poder do grande Largo

do Campeiro veio no anne pas-

sado construir um muro, tapan-

do para si desde o nascente ao

poente, em todo o comprimento

do caminho a. mais 200 metros,

deixando o caminho em estado

do se não poder transitar por el-

le com carros de grande volume.

E ainda não satisfeito com

tudo isto foi ter com a camara,

e como é um politico da. feição

a'. lima-nada foz com que elle lhe

vendesse s terreno que a pobre

Anna Valente da Costa alli pos-

suia ha. vinte annos dizendo que

a bade queimar a ella e aos ii-

lbos, promettende fazer-lhe todo

o mal.

Se assim é bem pódea pobre

fugir e abandonar a casa ao bo-

mem, para'não sotfrer qualquer W

espancamento.

Ainda não estão livres de

uma e já. se querem metter em

outra. Atélbreve.

Manoel P. de Castro

ANNUNCIQSÍJUDICIÀ'ESW

ANNUNCIO

1.“ publimção

Pele juizo de direito da

Comarca d'Ovar «Escrivão So-

breira» correm editos de

trinta dias. a contar da se-

gunda publicação d'este an-

nuncio no «Diario do Gover-

no» citando os credores e le-

gatarins desconhecidos"l para

dednzirem os seus direitos

do inventario entre maiores, a

que se procede por obito de

Maria *'Augusla de Jesus. que

foi da rua dos Ferradores,

d'esta villa sem prejuizo do

mesmo.

Ovar 1 de Fevereiro de

1889.

Vereñquei

0 juiz de Direito

Salgado e Carneiro

O Escrivão

Antonio dos Santos Sobreira

(156)

 

ANNUNCIO

1.“ publicação

Pelo juizo de direito da

comarca de Ovar, Escrivão

Sobreira correm editos de

sessenta dias a contar da se-

gunda publicação d'este an-

da Silva que s nuncio no «Diario do Gover-

no» citando o interessado aux

sente Antonio Pinte, viuvo, :-

rua da Olaria, d'esta vill

para tados os termos até ii

nal no inventario orphanolo

gico, a que se procede po,

obito de Francisco Pinto qu

foi da Ribeira, da mesma vil

la, sem prejuizo do andamen

to.

Ovar 5

1889.

Vereñquei

O juiz de Direit

de Fevereiro d

Salgado e Carneiro

O Escrivão

Antonio dos Santas Sobreira

(157)

ARREMATAÇÃO

 

1.a bubh'caçâo

No dia 24 do Corrente me

pelo meio dia á parta do tri

bunal judicial diesta comarc

sito na Praça d'csta villa, n

inventario orphanologico

que se procede por obito d

Manoel Andre Lopes que f

da rua Melha, d'esta villa hà

de ser arrematados por quem

mais der acima da avaliaçã

os seguintes objectos move¡

semoventes=quatro cadeir

de palhinha, e uma caixa d

pinho, tudo usado=-l:800 rei

:uma cama de roupa com

pleta usacla=1500 reis=dese

seis cabras:36:000 reis e n

dia 3 do proximo mez d

março pela mesma hora e n

mesmo local hão de ser arr

matados por quem mais oll

recer sobre o preço d'avalia

ção, e com a declaração qu

as despezas de praça e con

l tribuição de registo ficam ,

cargo dos arrematantes: ';:

seguintes bens descriptos

mesmo inventario=uma m

rada de casas terreas, qui

tal, poço e mais ertença

sita na rua Velha, 'esta vi

avaliada em 1985000 reis

uma fabrica de louça co '

seus utencilios, terrado, qui

tal, poço, eira e cabanal, si

na mesma mar-avaliada e I

4715900 reis = uma quar

parte d'uma propriedade «.i i

terra lavradia com dois cah

ceiros de pinhal, sito no Br

jo, avaliada em 816600 reis .

outra quarta parte de matt

e pinhal, sito no Salgueiral

avaliado em '115850 reis.

Estes bens são postos n,

praca por deliberação conce

lho de familia no mesmo i

ventario e para pagamen

de dividas approvadas, '

h Ovar 8 de Fevereiro n l

1889.

 

Verifiquei

0 juiz de Direito

Salgado e Carneiro.

 

0 Escrivão

Antonio dos Santos Sobreira

(158)

ARREMATAÇÃO

1.“ publicação

No dia 3 do proximo m

de Marco pelo melo dia,

porta do Tribunal judici

d'esta comarca d'Ovar n ›

virtude do despacho do :w

retissimo juiz de direito, e =.

cumprimento d'urn accord

da Relação do Porto, profe i

do no aggravo do inventa w a

de maioresjpor obito de t, ›

de Oliveira Soares, que foi u: v

Ribeira, d'esta villa. hade :vi

arrematada] por quem m _
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U.

1' er sobre o preço de 2806000

Leis uma morada de casas

erreas com o respectivo

quintal e mais pertencas sito

no referido logar da Ribeira

e descripta no mesmo inven-

tario de cuja propriedade e

usufructuario Vitalício o cabe-

ça de casal Manoel Rodrigues

Leite.

Ovar 7 de Fevereiro de 1889

Vereñquei

O juiz de Direito

Salgado e Carneiro

O Escrivão

Antonio dos Santos Sobreira

(155)

ANNUNCIO

1.“ publicação

Pelo juizo de direito da

comarca d'Ovar «Escrivão So-

breira-v correm editos de trin-

ta dias a contar da segunda

publicação d'este annuncio no

«Diario do Governo» intimando

Gracia dos Santos e marido

Jose d'Oliveira Manarte, d°es-

ta villa mas ausente, em par-

te incerta em Lisboa. para

conjuntamento com outros,

e na qualidade de cessionario

de seus paes e sogros José

d'Oliveira Pinto ou José Bo-

drigues Pinto ao Solheiro» e

mulher da propriedade litiga-

da na acção ordinaria que

contra esses seus paes e so-

gros, movem o bacharel Ma-

noel d,Oliveira Aralla e Costa

e outros, todos d'esta villa w'-

rem figurar como reos não so

na acção referida mas tam-

bem no embargo de nova obra

appenso sob pena de segui-

rem os termos a sua revelia.

Ovar 5 de Fevereiro de

'1889.

Vereñquei

O juiz de Direito

Salgado e Carneiro

O Escrivão

Antcm'o dos Santos Sobreira.

(154)

1,3 publicação

No juizo de direito d'esta

comarca e pelo cartorto do

escrivão Ferraz, correm edi-

tos de 30 dias, a contar da se-

gunda publicação d'este an-

nuncio no «Diario do Gover-

n0.n citando os credores ele-

gatarios desconhecidos ou re-

sidentes fora da comarca para

deduzirem os seus direitos no

'inventario de menores a que

se procede por fallecimento

de Maria Roza Magdalena, do

logar das Pedras de Baixo

Freguezia, d'Arada.

Ovar, i de fevereiro de 1889.

Verifiquei

O Juiz de Direito.

Salgado e Carneiro.

O Escrivão.

uma

í

I

  

ÃTvNUN'c'ros_

CARNAVAL

SILVA CERVEIRA

Recebeu de Lisboa uma

bonita collecção de castumes

ara baile.

Recebeu tambem um sor-

timento d'artigos proprios pa-

ra carnaval, como: bisnagas

de 20 a 240 reis. Mascaras de

20 a 2:400 reis. Altinetes ma-

gicos, borrachas, pós brilhan-

tes de prata e ouro, fogo chi-

nez, cartas magicas, estallos

e surpresas, etc, etc.

Encontra-se bom e barato

pois que o commerciante faz

grande reducção, para vender

e um abitamento especial as

pessoas que comprarem de

2000 para cima.

LOJA DO POVO

Praça-Ovar.

 

ANXUNCIO

Um mancebo rccrutado que

obteve no sorteio (Festa freguezia

numero inferior ao numero de

mancebos que são chamados para.

preencher o contigente pretende

trocar o seu numero por o deum

mancebo a quem tocasse o nume-

ro superior. a., JAM““ _M

Quem desejar fazer a troca

deve dirigir-se a esta redacção.

O CONDE

MONTEÍÊHBISTU
POR.

ALEXANDRE DUMAS

Edição :ilustrada cam chromos e

gravuras

Estando quasi concluída a pri-

morosa edição das MEMORIAS

D'UM MEDICO. que a Empreza

Litteraria Fluminense tem distri-

buido com toda a regularidade, e

a que o publico de Portugal e do

Brazil que honra a nossa casa com

o seu favor. foz um acolhimento

tão extraordinario, muito além da

nossa esperlativa. obrigando-nos

a reimprimir Os primeiros volumes

que tinham tido uma tiragem de

6.000 exemplares. não hesitàmos

um momrnto em vistn das repeti-

das solicitações de muitos dos nos- «

sos assignantes do Brazil, em Con-

tinua r-mos :i reeditar as abras pri-

mas do grande romancista fran-

cez Alexandre Dumas. que ou es-

tão esgotadas. ou são edições tãe

desruradas, improprias de figura-

rem nn bibliothera do estudioso.

na estante do amador, ou na mesa

de costura da leitora elegante-

A todo o IeiIor intelligente e

de bom gosto deSngradn-Ihe extre-

mamente ver um livro, que é uma

obra prima da littcratura, impres-

so com uma tinta detestavel. d'um

papel de embrulhar artigos... de

mercearia. Por isso a Empreza

Litteraria Fluminense resolveu fa-

zer as suas edições o mais nitida-

mente possivel. não deixando, no

emtanto, de vender os seus livros

por um preço diminuto.

Da longa lsta das obras pri-

morosasde Dumas escolhemos o

CONDE DE MONTE-CHRISTO_

uma das mais notaveis, das que

mais popularidade comquislou em

todo o mundo litterario, e em todo

Eduardo Elysio Ferraz de Abreu o mundo que le: chegando entre

nós a serem conhecidos pelo nome

  

           

  

 

O 'Povo d'Ovar

de Dumas um ou outro argentario

que em tempos teve na triste his-

toi-ia da escravidão do Brazil, uma

momentanea e ephemera notabili-

dade.

Nunca o CONDE DE MONTE-

CilltlSTO teve uma Opportunida-

de mais saliente do que hoje. Ain-

' da que escripto em França ha mui-

tos annos, parece no entanto tel-o

sido hoje, e para Portugal.

Quem ao ler o formoso roman-

ce que vamos editar, não verá nos

seus personagens, como que os re-

tratos lieis dos hemens que a im-

prensa e a voz publica do nosso

paiz denuncia a todo o instante

como tendo enriquecido d'um ino-

mento para o outro à custa dos

actos mais reprovados, das des-

lealdodes mais manifestas, das ac-

ções maís intimas e mais repu-

gnantesl

Se qualquer romance bem de-

Ienindo e um livro que agrada, o

CONDE DE MONTE-CHRISTO e

um livro que encanta.

Edmundo aquelle pobre e

sympathico marinheiro. seutadoà

modeste mesa do seu banquete

antenupcial sem remorso que obs-

cureça a consciencia, nem um te-

mor que inquieto a sua grande

alma; aquclle noivo arrehatadn ao

amor. à felicidade. áeSpcrançn.

por uma sombra maldita que se

chamou primeiro: inveja, e Ingo

depois razão de estado, desrulpn

com que em tempos nnrmaes se

cmnmrttem tantas torpezas: aquel-

le pobre rapaz sepultado em vida.

morto e jo esquecido. que annos

depois reapparece triumphante

como um recuscitado, derraman-

do com uma das mãos, ouro, pe-

rolas e brilhantes, e somenndo

com a outra a vingança de que es-

tava tão cheio oscu coração. como

o de todos os opprimidos da ter-

ra; nquelle protagonista, é n heroe

de uma verdadeira epopeia. queé

a brilhante apotheose de todas as

virtudes pcrseguidas e condemna-

das pela perlidia que, hypocrita-

mente disfarçada, lavra em quasi

todos os corações humanos, e que

a civilisaçãn ha tantos seculos pro

cura combater por meio dos mil e

um agentes de que Se serve.

O CONDE DE MONTE-CHRIS-

1'0, e uma obra immorlal. que deve

ser lida com interesse em todas as

epochas e em todos os paizes, a

despeito das esColas litterarias

existentes, e das que se venham

a fundar.

CONDIÇÕES DA ÀSSIGNA'I'URA

O CONDE DE MONTE-CHRIS-

TO constará de 2 volumes, for-

mato elegante, em optimo papel,

impresso com typo novo.

Sera adornado com

23 Chromos-lithographias de tz côres

mandamos fazer n Barcelona ex-

pressamente pa ra esta obra. n'uma

das mais importantes otlicinas

d'nqnella cidade, e com

8 ou 'IO gravuras em madeira

executadas n'esta capital, no ale-

lier Pastor

A obra constará de 31 ou 33

fascículos do !t folhas de 8 paginas

e um chrome ou uma gravura,

sendo distribuido um Vfasciculo

cada semana.

Apesar dos despezas impor-

tantes. que demanda uma obra

tão luxuosa os srs. assignanles pa-

quantia de 100 reis.

As pessoas de fóra de Lisboa

poderão tomar a assipnatura, en-

\ianth' a importancia de qualquer

de protagonista do hello romance numero de fascículos, os quaes

galão por carla fascirulo a medica

lhes serão regularmente remetti-

dos

A empreza remette para a pro-

víncia os fascículos, franco de por-

te.

As pessoas que se responsa-

hilisarctn por lO assignaturas. a

Empreza offerece uma gratuita-

mente_

Assigna-se na província em

casa dns correspondentes da Em-

preze. e em Lisboa e Porto em to-

dos as livrarias.

Toda a correspondencia deve

ser dirigida ao proprietario da -

Empreza Litteraria Fluminense-

A. A. da Silva Lobo-Rua dos Be-

trozeiros, ”fi-LISBOA.

Correspondente em Ovar--Sil-

va Cerveira.

Marcenaria

Joaquim Gomes da Silva anti-

go oiiicial da casa Farraia, acha-se

estabelecido por sua conta na Tra-

vessa da Fonte. onde desde jà faz

toda a qualidade de obra perten-

cente :i sua arte.

Espera ser procurado por to-

dos os seus freguezes.

Vac. sendo preciso enveruisar

obra, a casa dos freguezes, ou en-

vernisa-n na sun loja.

(Preços commodos)

Travessa da Rua da Fonte, !i

OVAR

 

Relojoaria Farraia

augusto da Cunha Farraia

participa ao respeitava! publico

que desde o dia ll¡ abriu um uo-

vo estabelecimento por sua conta.

onde se eiwontram dilierentes re-

loios, taes como: deSpertadores

de nirkel de mtntos gostos, assim

Como relojos de prata e nirkel,

pequenos de bolso, e variadas

correntes. etc.. etc.

O Tambem concerta relojos e

caixas de musica.

Pede aos seus freguezes e

amigos que visitem o seu esta-

belecnmento.

8-RUA DA PRAÇA-8

Em frente à casa do Ill.mo Sur.

Francisco Rodrigues da Silva.

OVAR

"15002006
REIS

Dão-se a juro por

hyputheca. todo ou em

fracções não inferiores a

200$000 reis.

Aqui n'esta redac-

Ção se dlZ.

ESTAÇÃO

JllilNAL INLU:TIIADO DE MODA

PARA A FAMILIA

ASSIGNATUBA

lidOOO rs.

Por semestre 23100 u

Avulso . 200 »

LUGAN dt GENELIOUI

Successores de ERNESTO CHAR-

DRON

PORTO

  

Por anno

3 .

'.iENDA DE UM PINHAL

Vende-se uma leira

de pinhal, sito no Mata-

douro, que confina do

norte com Marianna Ma-

lhadares e rua publica,

do sul com José Pache-

co Polonia, do nascente

com José d'Oliveira Vi-

nagre e do poente com o

dr. Chaves.

Quem pretender di-

rija-se á redacção d'es-

te jornal.

  

Vendas de casas

Quem quizer comprar umas

casas sitas na rua de S. Bar-

tholomeu dirija-sc a Rosa de

Souza. Junior.

OVAR

TYPUGRAPHIA

DO

POVO DE OVAR

(OVAR)
Mm-vawmwmvvwvm

Esta typographia

completamente habilita-

da encarrega-se de todo

0 qualquer trabalho con-

sernente á sua arte, a

toda qualquer côr, tan-

to prateado como dou-

rado, assim como: obras

de livros, jornaes, factu-

ras, bilhetes de visita,

circulares, etiquetas pa-

ra garrafas, diplomas

etc., para o que acaba

de receber das princi-

paes casas de Paris,

uma grande variedade

de typos e vinhetas.

Preços o mais rasoaveis

possiveis

Casa

Vinde-se uma casa com duas

frentes-uma para a rua da Pra-

ça, outra para a travessa da Fon-

te. Tem 9 portaes para a rua e é

situada no melhor e mais central

local da Villa.

Facilita-se todo o dinheiro de

venda da casa pelos annos que o

Cl mprador quizer.

Tambem se vendem todos os

moveis para prompta liquidação,

Para contractar devem-se di-

rigir os pretendentes ao proprie-

tario.

CAETANO DA CUNHA FARRAIA

OVAR



 

Nossa'Senhora de Paris

por VICTOR HUGO

Romance historico illustrado com

200 gravuras novas

compradas ao editor pariswnse

EUGENE HUGUES

Depois dos MISERAVEIS é 0

romance NOSSA SENHORA DE

PARIS a obra mais sublime de V¡-

ctor Hugo. Cheio de episodios sur-

prehenontes, dn'uma linguagem

primorosa, a sua leitura eleva o

nosso espirito ás regiões sublimes

do hello e innunda de enthusias-

mo a nossa alma, levando-nos a

ributar ao grande poeta francez a

admiração mais sincera e illimitada

A sua traducção foi conl'iada

ao ¡Ilustre jornalista, portuense, 0

axo.“ snr. Gualdino de Campos.

o a obra completa constará d'um

volume magniñcamente impresso

em papel superior, mandado ex-

pressameute fabricar em uma das

primeiras casas de Milão.

CONDIÇÕES na ASSIGNATUR'A

A obra constará de i volumes

ou iS fascículos em 4.', e illus,

trade com 200 gravuras. distri-

buido em fascículos semanaes de

32 paginas, ao preço de 100 reis,

pagos no acto da entrega. Para

as províncias o preço do fasciculo

ô o mesmo que no Porto. franco

de porte, mas só se acceitam as-

signaturas vindo acompanhadas

da importancia de cinco fascículos

adiantados. A casa editora garan-

to a todas as pessoas que anzaria-

rem qualquer numero de assigne-

mras, não inferior a cinco, e se

responsabilisarem pela distribui-

rtto dos fascículos, a commissão

de 20 por cento. Acceitam-se cor-

respondentes em todas as terras

do paíz, que deem abono à sua

eonducta.

Toda a correspondencia deve

ter dirigida á x

LIVRARIA CIVILISACAO

DE

Eduardo da Gosta Santos, editor

4, Rua de Santo Ildefonso, l

PORTO

LIVRARIA CHARDRON

A reproducção desleal. feito

no livro BOIIEMIA DO ESPIRITO

editada pelo snr_ Costa Santos,

das obras abaixo mencionadas,

prejudicando a sua venda. obriga

esta casa editora e pro-

prletarla a fazer uma grande

redacção nos preços das mesmas.

GRAND RABAlS

CAMILLO CASTELLO BRANCO

CARTA DE GUIA DE

casacos, por D.

Francisco M. de Mál-

lo (Prcfacio) Avulso 360-180 reis

A ESPADA D'ALE-

XANDRE.. _e

LUIZ DE CAMOES,

notasbiogra bicas av. 400-200

240-120 n

SENHORA TTAZZI ,

1.! edição.. . . . . . av. :60-60 n

SENHORA RATTAZZI

2.' edição. . . . . . .. av. zoo-too n

QUESTAO DA SEBENTA (aliás)

Bellas e Balla: :

Notas á Sebenta do dr.

A C. Callisto. av. 60-30 n

Notas ao folheto do dr.

A. C. Cellisto. . . . av. 60-30 n

A Cavallaria da Saben-

ta..... . . . . .....av.roo-So n

Segunda carga da ca-

vallaria . . . . . . . . . av. ¡So-75 n

Carga terceira, !repli-

ca ao padre..... av. ¡So-75 ›

TOD coutcçto SOOhEIS

Todas esta: obrasforam vendidas

em_dtversas epocas pelo auctor o fal-

lectdo Ernesto Chardron.

LUGAN à GENELIOUX, succesooo

run-Cde.

 

A MARTYR v -* A'
A melhor publicação de Emile Ml|sDORESDE

Richebourg, auctor dos interessan- P" 'm' "MMN”

tes romances: A MULHER FATAL:

DRAMAS MODERNOS e outros

E

Elixir. P6 a Pasta. dentifriciosmrêal

DO.

I.“ parte. TREVAS

2.' parte, LUIZ

3.' pa rte, ANJO DA REDEMPÇÃO

Edicção íllustrada com magni-

ñcas gravuras francezas e com ex-

cellentes chromos executados na

lythograpliia Guedes.

VERSÃO DE JULIO DE MGLH AES

10 reis cada folha, gravurn'ou chromo

da ABBADIA de SOULAC (Gia-onde)

DOM &QUIZ-011312. Prior

D Medalhas ao ouro.- aruuuaa f880 - Lunar-:1834 ~ '-

as uns BLIVADAS nncoupsssu

Havan-rum Palo Prior :fg

xo ano Pier" BOUHSAUD ¡ÃÍ

«Ousoquotidianodonlulrnen- v, '

“Irwin dos na. PP. Beneaio- '

“anacom dose (te algumas uoltus

eum aqua, rovctu c cura a corte dos

dcntes.eiu runqneceits. fortalecen-

do e tornando as gengivas perl'ut

tamento .sadios.

u Prestamos. um verdadeiro s 'I

viço. assiuuuía tdo aus nosso. tc.-

torca este antigo e utilissinin pro-

parado, 0 mentor curativo e o

unico preservativo contra ae

“acções dentaria... n

Cmtundada-.m um 1 itaim. rat from: Sigur

Agente Geral: BORDEOS «.

Depouroum toda¡ u nau Perfumurlu. Plin/num o Brut-ari“.

Em Luton, um em da B. Berger“, nn do Ouro. 100,10. . ;

50 Reis por Semana.

00 BRIIIE A CADA AGNANTE

A' SORTE PELA LOTERIA-

100ill'00 em 3 premio¡ para. o que re-

ceberão os sm'. assignantes em tem-

po opportzuno uma cautela com 5 nu-

meras.

No fim da. obra-Um bonito nl-

bum com 2 grandioso¡ panorama¡ do

Lisbon sendo um. desde a. caução do

eaininho de ferro do norte até á bar-

ra (19 kilometres de distancia) e ou-

tro é tirado do S. Pedro d'Alcnntara.

que abrange a distancia desde a Pe-

nitenoínria e Avenida até ii. margem

sul do Tejo.

Allianz-le no escriptorío da em-

presa editar¡ Belem & 0.'. rua da

Cru¡ da Pau. 26, 1.'-Lilbul.

INSTRUCÇÃO

CEREMONIAS
Ill QUI SE tlintü iltlllll ELEBRR

0 SACRUSANTU

SACR'FICIO DA MISSA

POR UM SACERDOTE

D. c.. D. M.

NOVA LEI

DO

RECRUTAMENTU

APPROVADA POR

Lc¡ de i! de setembro de l887.

rPrecedido do importantíssimo pare

cer da camara dos snrs. deputados

 

t reço . 00 réis

Pelo crreio franco de prte

. , I. quem enviar a. sua. importancia.

A Gazeta dos TrtbrmaesAdmi- em euampuha.

nistrativos publica-se por series Á livraria-CRUZ COUTINHO

de 12 numeros, devendo publi- -Rua dos Caldeireiaos. '18 e 9.0

car-se regularmente 2 numeros pORTo

em cada mez.

Contorà. além d'accordãos de

diversos tribunaes de primeira e

segunda instancias, artigos sobre

NOVA EDIÇÃO MEU-10mm

Arnnovam Put¡ 0 Inmuulo no ?ouro

ramo

um!“ n num“" axu. 011mm“,

D- llElili'l IiRlililltl llflS SIIIUS SLH

BISPO DO PORTO.

Preço . ao 50 f) rs.

Pelo correio franco de porte a quem

enviar a sua importancia cm
Vende-se duas terras lavra-

rr. emamcrmos

 

direito e forma de processo. es-

pecialmente administrativo. Publi›

cara tambem a legislação mais im-

portante que se fôr promulgando.

jà no proprio jornal,já em separa.

do. se este a não poder conter,

mas sem augmento de preço para

os senhores assignantes.

Preço¡ da aulgnatura

Por serie de l2 numeros (6 me'

zes)........ . . . . ¡3200

Por duas series(um anno) 23400

Não se acceítam assignaturrc

por menos de 12 numeros, pagas

adiantadamente.

Toda a correspondencia deve

ser dirigida para a Redacção da

«Gazeta Administrativa» - Ville'

Real. _ . _

Aos cavalheiros a quem dirt-

gimos este primeiro numero do

nosso jornal. pedimos a lineza de.

0 devolver, quando não queiram

ou não possam ser considerados

assignantes.

 

Pará, Maranhão, Cea-

rá e Manaus', Pernam-

buco. Bahia, lilo de Ja-

nelro, Santose lilo Gran-

de do Sul.

Para os portos acima índica- '

dos, vendem-se passagens de 4.',

2.' e 3.' classes, por preços

sem competencia, abonan- l

do-se comboyo aos passaseiros e

transporte para bordo.

Para esclarecimentos e bilhe-

tes de passagem. trata-se em

Aveiro, com Manuel Jose Soares

dos Reis. rua dos Mercadores. 19

a 23; e em Ovar-rua dos Cam-

pos, com o snr.

P Antonio da Silva Nataría.

estampilhns

Á livraria-;Cruz Coutinho=

Editora. liua dos Caldeireiros, 18

e 20. Porto.

dias, com oito alqueiaos e tanto

de semeadura; sendo uma sita na

B toca-do Rio, e outra nas Hortas,

pertencentes ao snr. Fernando de

Oliveira Folha.

Para tratar com Antonio Pe-

reira Magína.

LARGO DE s. THOMÉ BELEM & C.“

Ovar, 10 de maio de 1888. Impreza Editora - eroes llmuanliws

26, Rua do Marechal Saldanha
_

(Cruz de Pau), :tl-LISBOA

Os amores do assassmo
GUIA

POR
no

M. JOGAND

NATURALÍSTA O melhor romance francez
¡Coll_ccionndor, prãparador e conscr- da actualidade

va OI'
VERSÃO m:

JULIO DE MAGALHÃES
l-ldicçño ornada com magníficas

gravuras e excellentes chromos

a muiSsimas Ceres

BRINDE TD OS OS SSIGNANTES

N FIM D OBR

POR

EDUARDO SEQUEIRA

2.' adição refundida e illustrada

com 13¡ gravuras

I vol. br. . . 500 reis

Pelo correio franco dc porte a

quem enwar a sua importancia em

 

estampilhas ou vales do correio _ UM ,A 3UM DA BATALHAA, Livraria_sz “Dum”: contem .is seuumtes Vistas d'este

LEditora. Rua dos Caldeireiros, -IS "mges O mm“"wnm l'¡$l”"¡c°›
queé contestavelmente um dos

mais perfeitos que a Europa pes-

sue, e verdadeiramente admiravel

Pharmacia--snveira debaixo do ponto de vista archite-
l ctonico:

\ Isaca Julio da Silvei_ Fachada principal. fachada l..-
__ _ A. . teral, portico da estreia, interioria, pluamaceutlco ap- da mesma, tumulo de n. Mou.)
provado pela escóla me- fundador,) entrada para a casa do

dico-cn'urgica do Porto.

e 220. Porto.

  

capitulo, interior das capcllas im~

perfeitas e arco da entrada. al-

gumas vistas dos claustros e jazi-

_ gos dos iul'antes.

“5

NO MESMO ALBUM

de casa A fachada da egreja d'AIcoba-
x

ça. os tumulns de D. Pedro I e de
vende.se uma casa spuada D. Ignez de Castro e o panorama

no Largo dos Campos e que per. de Leiria. Este album compõe-se

tenceu a Antonio Marques da Sil- de “30 Pagínüs- A GmPI'Ula PMC
va_ para tract” com Mame¡ d'O_ aos seus eslimavois assignantes
"ven-a Lene_

toda a atteuçüo para este Velloso
1

brinde, e promete continuar a of-
AR ferecer-lbes. em cada obra. outt os

A' 30
albuns. proporcionando-!bos uma

i PONTE

 

collecçao egual e escrupulosamen
te disposta das vistas mais notaveis

de Portugal. Osalbuns t.“ e 2.' de
Lisboa, Porto. (Entra e Belem'

estão publicados.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Chromo. . . . . . . . . . 10
Gravura. . . . . . . . . . IO ::Í
Folhas de 8 pag. . 10 rs.

Sairá cm cadernetas semanaes de 4
folhas e uma estampa.

.'30 REIS SEMANAES

E.,

OS MISERMIEIS

  

VICTOR HUGO

E“)lendída edição porluense
l ustrada com 500 gravuras

 

Em virtude dos muitos pedidos
que temos recebido para abrírmes
uma nova assigoatura d'este admi-
I'avel romance quo comprehende
!S volumes ou 70 fascículos em &.'
optimo papel e impressão esmera-
dlssuna. sendo illustrado com 500
gravuras. resolvemos fazei-o nas
seguintes condições:

Os srs. assignautes podem re'
ceber um ou mais fascículos cad:
semana ao preço de IOO reis'cada
um. pago no acto da entrega. Tama

bem podem receber aos volume

brochadus ou eocadernados em
magníficas capas de percalina. fe¡-
las expressumentc na Allemanha,

contendo lindíssimos desenhos
dourados

Preço dos volumes:-I.' volu-

me brechade. 48550 reis, enca-

dernadu ?MOD reis; 2.' vol. bro-

chado. !$350 reis. encadernado

23200; 3.” \'ol. brocli. 15250 reis

enrxidernado “23H 0: 4.'vol broch.

13050 reis. eucadernado 23500;

Êi.° vol. hrocli. !si-?LO reis. enca-

dernado 23300. A obra completa

em brochura. 7,9250 reis; enca-

dernada I 1,9500 reis.

_ Para as províncias os preços

sao os mesmos que no Por to.fran-

co do porte; e sendo a assignatu-

ra tomada aos fasciculos,scrãoes-
los pagos adiantados em numero

de cinco A casa editora garante a

todos os indivíduos que 'angaria-

rem 5 assignaturasa remuneração

de 20 por cento, ticando os mes-

mos encarregados da distribuição

dos fascículos

Acccitam-se ciu-respomltmtes

em todas as terras do paiz.

N. B.-t)s preços acima exa-

rados são assim estabelecidos uni-

camente para Portugal.

Toda a correspondencia devo

ser dirigida à

LIVRARIA CIVILISAÇÃO

ms

Eduardo da Costa Santos editor

4. RIM DE SINTO ILDEFOISO. 5 PORTO

 

Francisco Peixoto Pin,

to Ferreira com estabe-

lecimento de ferragens-

tintas, mercearia, taba-

cos. molduras _e miude-

zas.

PONTES
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